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INFORMACE O VÝROBKU A NÁVOD K POUŽITÍ
Rozhodli jste se správně pro koupi tohoto výrobku.

Před prvním použitím
Vyjměte výrobek z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál (včetně případné adhezní fólie, samolepky, papíru, atd.) z výrobku.

Popis výrobku
Bezdotykový koš se vyznačuje jednoduchou obsluhou, ergonomickým a designovým zpracováním. Koš je vyroben z kvalitních 
materiálů. Používání koše s využitím systému fotoelektrické techniky. Senzorické otevírání koše s využitím čidla pohybu je zcela 
automatické a také velmi hygienické (bezdotykový provoz). Velmi stabilní výrobek s dlouhou životností a nízkou spotřebou.

Návod k obsluze
1) Otevřete kryt bateriového pouzdra na dně víka koše a vybavte ho 4× bateriemi „AA“ – dbejte na správné vložení baterií dle 

polarity. Následně zavřete kryt baterií.
2) Umístěte odpadkový sáček (plastový sáček) do středu koše a zasuňte za okraj lisovacího prstence v horní části nádoby.
3) Zapněte hlavní vypínač na zadním krytu koše, indikátor se rozsvítí červeně po dobu cca 2 sekund. Když indikátor bliká každé  

4 sekundy, znamená to, že elektronický obvod je připraven v normálním stavu.
4) Při házení odpadků do koše dbejte na to, aby se vaše ruka / objekt pohybovala cca 10–20 cm nad senzorickým okénkem. Víko 

se automaticky otevře do 0,5 sekundy, následně se automaticky zavře asi 5–6 sekund poté, co vaše ruka / objekt budou mimo 
dosah oblasti senzoru. Držte od senzorické oblasti koše v dostatečné vzdálenosti ruce / objekty, aby nedocházelo k nevhodnému 
otevírání.

5) Pokud 2× stisknete tlačítko „Open – Otevřít“ v části senzorického okénka, víko se otevře na delší dobu, přibližně 90 sekund, 
následně se zavře automaticky nebo můžete stisknout tlačítko „Close – Zavřít“ pro urychlení.

6) Barevná kontrolka indikátoru:
 a) Pohotovostní stav – indikátor bliká červeně (každé 4 sekundy)
 b) Otevření víka – pokud se otevře víko, kontrolka svítí zeleně
 c) Uzavření víka – pokud se víko se zavře, kontrolka svítí červeně
 d) Pokud používáte ruční funkci Open – otevření krytu, indikátor problikává zeleně každé 3 sekundy.
7) Baterie vydrží v přístroji asi 3–4 měsíce za předpokladu, že je koš využíván cca 20× denně. Alkalické baterie mohou vydržet ve 

výrobku až 2 roky v pohotovostním režimu.
8) Pokud indikátor problikává žlutě každé 3 sekundy, znamená to, že baterie jsou již téměř vybité.

Upozornění a údržba
1. Nemyjte víko senzorického koše, protože je vybaveno mnoha elektronickými jednotkami
2. Otírejte pouze vlhčeným ubrouskem, hadříkem
3. Netlačte na víko odpadkového koše, pokud se otvírá. Pokud se tak stane, stiskněte tlačítko „Close – Zavřít“, aby se popelnice 

uvedla do normálním stavu
4. Neotvírejte víko násilím, aby nedošlo k poškození
5. Vyjměte vybité baterie, aby nedošlo k úniku kapaliny na elektronický mechanizmus
6. Zabraňte přímému slunečnímu světlu na senzorické okénko
7. Výrobek neopravujte sami, hrozí nenávratné poškození
8. Neodkládejte žádné předměty na víko koše.


